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Anna Johansson 

Kommunpolis Ronneby/Karlskrona 

Varför ska jag anmäla till polisen? 
För att ett brott överhuvudtaget ska kunna utredas så måste brottet 
vara anmält till polisen.  

Även om er anmälan blir nerlagd och inte utreds så finns den i poli-
sens system och genom att anmäla brott som begås så ser polisen 
trender och tendenser. Polisens resurser prioriteras och riktas dit 
där de behövs mest. Polisanmälningar är ett viktigt instrument som 
ger en bild av vilka brott som begås och var brotten begås. 

Exempel: Under flera nätter har det varit inbrott i källarförråd i ett bostadsom-
råde men ingen har anmält då de utsatta tycker att det var inget av värde som 
blev stulet och det tar tid att göra en anmälan. Under ett nattpass så stoppar 
polisen två bilar som har en hel del verktyg, väskor och några cyklar instuvade 
i bilarna. Polisen gör eftersökningar om godset kan vara stulet men hittar ingen 
anmälan som passar in på godset i bilarna. Bilarna och dess förare får köra vi-
dare. Det visar sig senare att det var den typen av gods som hade stulits från 
källarförråden. Hade det funnits anmälan på stölderna från källarna så hade 
bilförarna eventuellt kunnat gripas och den rättmätige ägaren hade fått tillbaka 
sitt gods. 

 

Även ett brott på försöksstadiet ska anmälas, exempelvis försök till 
inbrott eller försök till stöld av cykel. 

För att få ut ersättning från försäkringsbolag så krävs det att en po-
lisanmälan är gjord. 

 

Vem läser polisanmälan? 
När en polisanmälan är gjord skickas den för granskning till en 
förundersökningsledare som om avgör om en förundersökning 
(utredning) ska inledas eller inte. Inleds en utredning skickas 
anmälan till en utredare som ska utreda brottet. Om det inte inleds 
någon utredning så läggs ärendet ner men finns fortfarande kvar i 
polisens system. 
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Faktaansvarig:  

Kommunpolisen läser alla inkomna anmälningar och kan på det 
viset se vilka brott som begås och var de begås. 

  

Hur används informationen från anmälningarna? 
Genom att läsa alla inkomna anmälningar så blir det tydligt vilken 
typ av brott som begås och i vilket område de begås. Detta gör att 
polisen eventuellt kan ringa in vissa individer som begår brotten. 

Varje vecka har polis och kommun avstämning och delar lägesbild. 
Genom att påvisa att vissa platser är mer brottsutsatta än andra så 
kan polisen och kommunen rikta sina resurser dit. 

- Det man inte vet det vet man inte… Så anmäl alla brott! 

 

Hur anmäler jag ett brott? 
Är det pågående brott- Ring 112 

Ska ni göra en anmälan eller lämna ett tips kan ni göra det på 11414 
eller på polisen.se 

 

 

 

Alla kan göra något! 

 

 


